
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΕΠΑΛ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

(Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις που προτείνονται για τα θέματα είναι ενδεικτικές. Κάθε 

άλλη απάντηση, κατάλληλα τεκμηριωμένη, είναι αποδεκτή.) 

 

Α3. (Μονάδες 25) 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Ως προς το επικοινωνιακό πλαίσιο (ομιλία) λαμβάνουμε υπόψη: 

Δομή: απαιτείται ανάλογη προσφώνηση και αποφώνηση. 

Ύφος λόγου: σοβαρό, επίσημο. 

Γλώσσα: αναφορική λειτουργία. 

 

Ενδεικτικοί άξονες ανάλυσης: 

Ο/η μαθητής/-τρια μπορεί να εμπλουτίσει τις παρακάτω θέσεις με περαιτέρω επιχειρήματα, 

αναφερόμενος/-η ειδικότερα στα οφέλη της ανακύκλωσης, όπως διαφαίνεται και στον τίτλο 

της ημερίδας, στο πλαίσιο της οποίας εκφωνεί την ομιλία του/της. 

 

Θέσεις από το κείμενο αναφοράς: 

• Το πλαστικό και η ανακύκλωση μπαίνουν ολοένα και «βαθύτερα» στην ελληνική       

καθημερινότητα 

• Η διαδικασία της ανακύκλωσης εξαρτάται από: 

- τη γνώση που έχουμε για το τι συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής και στη διαχείριση των 

πλαστικών που, ήδη, χρησιμοποιούνται και  

- τη διαχείριση των ειδών/υλικών που θα εφευρεθούν στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις 

επιστημονικές εξελίξεις, τις αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές κλπ. 

• Εσφαλμένες απόψεις, όπως αυτές που θεωρούν ότι τα πλαστικά πιάτα και άλλα 

αντικείμενα π.χ.  από φελιζόλ ανακυκλώνονται, θα πρέπει να καταπολεμηθούν. Εξάλλου, για 

τον λόγο αυτόν αποφασίστηκε και η κατάργηση των συγκεκριμένων ειδών 

• Οι πλαστικές φιάλες ΡΕΤ, αντιθέτως, ανακυκλώνονται, ενώ οι εταιρίες παραγωγής 

τους φροντίζουν να εφαρμόζουν ορθές πρακτικές ανακύκλωσης 



• Τα κατάλληλα κίνητρα, π.χ. οικονομικής φύσεως, συμβάλλουν στην προώθηση και 

στην επιτυχία της ανακύκλωσης. Ο/Η αγοραστής/αγοράστρια παίρνει πίσω το επιπρόσθετο 

ποσόν που έδωσε σαν «εγγύηση», όταν αγόρασε το πλαστικό προϊόν 

• Το πλαστικό αποδεικνύεται -με την πάροδο του χρόνου- ότι είναι πιο φθηνό και πιο 

πρακτικό στην παραγωγή και στη διαχείρισή του υλικό π.χ. τα πλαστικά σε σύγκριση με τα 

γυάλινα μπουκάλια  

• Η ανακύκλωση είναι πράξη υπεύθυνου πολίτη, ο οποίος έχει συνειδητοποιήσει ότι η 

σχέση του ανθρώπου με τη φύση είναι στενά δεμένη, είναι σχέση αλληλεξάρτησης και 

αλληλεπίδρασης. Γι’ αυτό χρειάζεται να υπάρχει η απαραίτητη οικολογική συνείδηση. 

• Η οικολογική συνείδηση, έκφραση της οποίας είναι και η ανακύκλωση, συνιστά 

αίτημα για μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία  κ.ά.  

 

Β3. (Μονάδες 25) 

 

1. Θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης 

 

Η ηρωίδα του πεζογραφήματος βρίσκεται σε συναισθηματική φόρτιση, καθώς: 

• βιώνει την απώλεια του πατέρα της (Ο πατέρας της έδινε πάντα σε ένα πλαστικό 

κίτρινο παιδικό ποτήρι, που έμοιαζε στη φόρμα του με αυτά που ήταν τοποθετημένα 

πάνω στο στρογγυλό τραπέζι, ήταν το τελευταίο) 

• ζει και αισθάνεται μόνη (Κάθισε διπλά στο στρογγυλό χαμηλό τραπέζι, σταύρωσε τα 

πόδια της, έγειρε το χέρι της, σαν να ήταν έτοιμη να σερβιριστεί) 

• είναι γεμάτη μετεφηβικές αναμνήσεις, οι οποίες θεωρεί ότι έχουν συνδεθεί με 

κάποια παλιά χρηστικά αντικείμενα (Μετά τα δεκαοχτώ μου κρατούσα τα άδεια 

μπουκάλια στη γωνία του δωματίου μου και τα γέμιζα με λουλούδια μέχρι να 

ξεραθούν ή τα τύλιγα με κορδέλες στο λαιμό τους.) 

• αισθάνεται, έστω και όλο και πιο λίγο,  την πληρότητα που αισθάνεται κάποιος/-α, 

όταν αγγίζει ή χρησιμοποιεί διάφορα αντικείμενα, τα οποία γι’ αυτόν/-ήν είχαν 

μεγάλη βαρύτητα και συμβολική αξία (π.χ. Τα μπουκάλια μου… Μου άρεσε να τα 

αγγίζω, να τα χαϊδεύω, να τα μυρίζω, να τα τρίβω πάνω στους καρπούς μου για να με 

δροσίζει το γυαλί, να τα αγκαλιάζω) 

• αισθάνεται θλίψη, επειδή δεν μπόρεσε να διασώσει κάτι από τα αγαπημένα της 

αντικείμενα, τα οποία συνδέθηκαν με στιγμές σημαντικές της ζωής της, αλλά 



κατέληξαν με την πάροδο του χρόνου άχρηστα σε κάποια χωματερή ή χάθηκαν σαν 

ουδέποτε να υπήρξαν (Μια δεκαετία σχεδόν μετά, […] ποτέ τελικά.) 

• δεν μπορεί να (ξανα)ζήσει τις οικογενειακές στιγμές και τις κοινωνικές σχέσεις που 

κάποτε γέμιζαν και χαρακτήριζαν το ενδοοικογενειακό της περιβάλλον (στις 

ονομαστικές γιορτές του Νοέμβρη γιατί σχεδόν κάθε βδομάδα είχαμε τραπέζι στο 

σπίτι.). 

Ο/Η μαθητής/μαθήτρια, εκτός από την ερμηνεία του κειμένου με βάση τα προαναφερθέντα 

στοιχεία (μονάδες 15), θα πρέπει να εκφράσει και τα συναισθήματα και  τις σκέψεις του/της, 

όταν διατηρεί διάφορα υλικά αντικείμενα (μονάδες 10). 

 

ή 

2. Θέμα δημιουργικής γραφής 

Οποιαδήποτε επιλογή του/της μαθητή/-τριας, η οποία αποτυπώνει προσωπικές εμπειρίες, 

αναμνήσεις, στιγμιότυπα, σκέψεις και μπορεί να συνδεθεί (με) και να αναδείξει τη 

χρησιμότητα της ανακύκλωσης στη ζωή του/της, θεωρείται αποδεκτή αρκεί, βεβαίως, να 

είναι νοηματικά και εκφραστικά ολοκληρωμένη.  

Η παραγωγή γραπτού λόγου, εφόσον πρόκειται για επιστολή (σε φιλικό ύφος), θα λαμβάνει 

υπόψη: 

• Τη δομή: απαιτείται ανάλογη προσφώνηση και αποφώνηση 

• Το ύφος λόγου: οικείο/άμεσο/προσωπικό, ενδεχομένως και εξομολογητικό 

• Τη γλώσσα: αναφορική ή/ και ποιητική λειτουργία, ενώ είναι αποδεκτό και το 

λεξιλόγιο με στοιχεία προφορικού λόγου. 

 


